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VEGETARA LIGO
ESPERANTISTA

(V. L. ) VE GETARAN 0 	 Trimonata bulteno
por vegetarismo

kaj
parenccelaj ideo;

Adreso: Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, 111., Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Argentin° (Pes. pap.): S-ro Pascual, Hosso, Strato Lisboa 2940
(Parque Ghas), Buenos Aires.

Belgujo (B 4.—): S-no Yvonne Colijn, Martelaarslaan 40, Cent
(Gand).

Bulgarujo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49. Sofio.

Cefioslovakujo (kĉ. 25.—): S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 4.—) : F-no Margrethe Noll. Fredericiagade 6, II.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen, postkast 6, Talino.
Francujo	 20.—): F-no	 Ro:ver, 105 Rue du Fau-

bourg St.-Derris, Parizo X, ottŝtkonto Parizo 257-77.
Germanuio (RIvl 3.-3: S-ro Oscar Biinema•n. Hamburgo 24,

Papenhuderstr. 32,111. Poŝtkonto „Hutt) 31883".
Grandbritujo (Š. 4/—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno",

19 Litchiield Avenue, Lower Morden, Surrey, Anglujo.

Hungarujo (P. 4.—): S-ro Bihari 11145r, Tbküly-ŭt 85, 11/6,
Budapelto VII.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Bejzots, Aspazia-Bulv.9, 1013.
Rizo.

Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus. III. Gimnazija, Mai-
ronio 12, Kaŭno.

Nederlando (il. 2.—): S-no Catharina J. Roskes-Dirksen.
Anernoonstraat 96, Hago, poŝtkonto 52008.

Polujo (z1.	 S-ro Chajm Kugnir, Ul, Orwida 5, Wolornin
powiat Radzyrnirjski.

Sovjetunlo (R. 1.50): U. U. Zaicev, Nioskvo 66, Lefortovskij per.
7a, kv. 1,

Svisujo (sfr. 4.—): S-ro Paul Enz, MarchwartstraBe 48,
Zŭrich 2, poŝtkonto

Usono (dol. 1.—): S-ro Karl Frbding, 124 King Street, Madi-
son, Wis.

El la landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj estu uzataj prefere ol nacia mono. 	 Anoncoj pri vegetaraj manejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, la „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por •la „Vege-
tarano" estas identaj. La „Vegetarano" aperas trimonate, do kvarfoje en la jaro.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuli la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kitij interkonsente kornplotas ,kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
la Esperanta movado la etikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, 1II.. Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj•

Historio de nia Vegetara Ligo Esperantista.

Jam de la komenco de la Esperanta-movado parto-
prenadis en iĝi [multaj vegetaranoj; artkata L. N. Tolstoj,
kiu ja donis fortan .moralan subtenon al Esperanto, estis
fervora vegetarano laŭ .etikaj principoj. La Fundamenta
Krestomatio enhavas du impresajn artikolojn pri ve-
getarismo, el kiuj „La Hejmo de la Metiisto" estas tre
kon-ata.

Estis ido nature, ke, kiam venis la tempo de fakorga-
nizoj inter esperantistoj, ankati la vegetaranoj deziris in-
terkonatiki aparte, por interSanki .siajn specialajn ideojn
kaj -nutri reciproke siajn .entuziasmojn. Dum la 4-a 1n-
ternacia Kongreso de Esperanto, ,en Dresdeno, laŭ ini-
ciato .de la franca samideano RerW de LadevUe el Agen
(mortinta 1913), estis fondata dimanĉon, la 16-an de
aŭgusto 1908, Internacia Unulko de Esperantistaj Vege-
taranoj (I. U. E. V.), kiu kelkajn jarojn poste .plisimpligis
sian nomon Vegetara Ligo Esperantista (V. L. E.).
Grafo Leo Tolstoj, per speciala skriba ,konfirmo, akceptis
lian honoran prezidantecon.

Efektiva administranto de la VLE kaj kia animo estis
Reml de LadevUe, tiutempe en Hamburgo. La ligo el-
donis flugfoliojn .en Esperanto pri la vegetaristno kaj en

tri naciaj lingvoj (angila, franca, igerrnana) pri Esperanto.
Bedaŭrinde la adresoj sur tiuj flugfolioj pro tre oftaj
;ankoj baldaŭ fariĝis erarigaj; krom tio montrilis, ke la
nuraj propagandaj folioj estis nesufiĉaj, por teni la sam-
c•lanojn ,en ,ĉiiama kontakto.

Pro tio Oskar Biinemann en Milano, Italtijo, en julio
1914 komencis eldoni -modestan dunionatan bultenon
„Vegetarano" kiel inter la .membroj kaj 'kiel pro-
pagancliqon inter esperantistoj por vegetarismo, inter ve-
getaranoj por Esperanto. Tiutempe Rudolf Rajci en Bli-
dapeŝto estis kasisto kaj J. A. Gill en Tunbridge, Anglujo,
sekretario de la ligo.

Jam dum la 4-a internacia vegetaraaia kongreso en
Hago 1913, Esperanto ludis gravan rulon. Kelkaj Iparol-
adoj tie aŭdikis .en Esperanto, interatie unu de Gill „La
du verdaj aferoj" kaj unu de s-ino, Van ider Vet-Dirksen
„Kio devas aparteni al tuta homaro".

Pro la la redaktanto devis transdoni en majo
1915 sian laboron al frartlino Maria van Rees en Utrecht
(Nederlando), kiu brave kondukis nian aferon 2is fino de
la jaro 1916. Tiam la cirkonstancoj ĉesigis .laboron de
nia

En la jaro 1920, dum la Esperanta kongreso en Hago,
la vegetarismo ludis gravan relon; ĉar multaj el la kon-

Graw2 Frua ricevo de la liolizo estas grava helpo por ni. Sc vi scius tion, ankaŭ
U vi Jam estus paginia. Tial: pagu Iuj almenaŭ VI, kiu nun povas arangi tion!
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gresanoj, inter aliaj gesamideanaj Isbrŭcker, sidis te la
vegetara seke:io de la tablo. Nia 'ligo havis fakkunsidon
kaj decidis la pluan eldonon de nia bulteno. Post cir-
kulero dissendita antaŭ la kongreso., aperis en oktobro
1920 sub redakto de Oskar Bŭnemann, kun gvida arti-
kolo ,de la Liga Prezidanto J.W.Sevenhuisen (mortinta
10. 2. 1923), unua postmillita numero de la „Vegetar-
ano", kiu nun aperas 'en sia 16-a jarkolekto. enhavo
rilatas ne nur al vegetarismo, sed al la tuta vivreformo
kaj alia radikala ,pacifismo. La varieco de la enhavo de-
pendas de la kunlaboro de la legantoj.

De 1927 ki s 1932 la „Vegetarano" estis samtempe
oficiala organo de la cne-esperantista asocio Internacia
Vegetara Unio, kiu .ĉesigis tiun aranĝon pro financaj mo-
tivoj. De Oktobro 1921 ĝis fino de 1926 ĝi enhavis spe-
cialan fakon „Movado por vasta Vivo" sub redakto de
Daniel Roskes, Hago. Dum la jaro 1926, la bulteno aiperis
en la kadro de la monata revuo „Libera" 'presita en
Sofio, Bulgarujo; sed tiu aranĝo: ne estis kontentiga.

Dufoje aperis ipllurlingvaj flugiolioj de la ligo, kiuj sen-
dube bone sukcesis; sed ni Cesigls tiun metodon de pro-
pagando pro la altaj kostoj kaj ia Ciamaj adreslankoj.
kiuj antikvigas la foliojn baldaŭ post ilia apero.

La administrado de la ligo kaj kia organo estas en la
manoj de Oskar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuder-
str. 32,111, Germanujo, kaj lin helpas landaj sekretarioj
en pluraj 'landoj. Kelkaj el ili, kiel ekzemple samlidean-
inoj Noll, Dresen, Royer, Blaise kaj Roskes-Dirksen, jam
de multaj jaroj fervore laboradas por la ligo kaj estas
konataj ankaŭ ekster la vegetara fakmovado pro sia
granda laboro por Esperanto.

La celo de la VLE estas: disvastigi Esperanton
vegetaranoj !kaj vegetarisrnon inter esperantismoj, an-
tatienpuli ia internacian solidarecan vegetaran movadon
kaj kunigi oron da 'homoj, kiuj interkonsente •komplotas
kontraŭ ĉia malbona en la mondo. 	 O. B.

lo pri salo.

Ofte, tagmankante, oni povas aŭdi la jenan diron:
„Ho, tiu ĉi supo, legomo ,ktp. ne bongustas, ,ĉar ili ne
estas sufiĉe salitaj." Kaj oni prenas salujon kaj 'surse.mas
salon laŭ volo kaj gusto. Tamen, kiam da eraro kaj mal-
sako! Jen kelkaj citajoj laŭ la famkonata pastro Kneipp
en \Vrishafen:

Estas vere, ke la ikorpo bezonas salon, por ke la nutr-
aĵo pli bone •simillu. Nu, pro tio la kreinto aranĝis la
nutrajon tiel, ke ĉiu mankaj° enhavas salojn. Salo ne
estas nutraĵo; la homa korpo ne asimi1Ias ĝin.  Tio evi-
dentikas per tio, ke salo ,elpulikas 'kun urino. Ke salo ne
estas bezono por la homa korpo, tio estas videbla el jena
ekzemplo: donu neniam da salo en mankajon por infano;
certe la infano neniam havos avidegon al salitaj 'mank-
ajoj. Hodiaŭ ekzistas personoj tiom avidegaj al salitaj
mankajoj, ke -neniu mankajn malmulte salita bongustas
al ili.

La efiko de salo estas katiteriza. Do, kiu mankas
multan salon, tiu tre facile povas difekti stomakan 'kaj in-
testojn. Mi faris tiurilatajn spertajn. cie, kie oni prak-
tilkadi's laktoproduktadon, oni donis multan salon, dir-
ante, ke la asimilado okazos pli rapide. En libroj kaj
revuoj oni povis legi: funto da salo 'produktas funton da
grasaj°. Ankaŭ mi agis laŭ tio. Tamen, mi faris la

spertan, ke la bestoj mankintaj multan salon, ne atingis
altan aĝan. Multaj buĉistaj asertis tion, kaj oni konstatis,
ke ia intestoj de tiaj bestoj ne estas uzeblaj por 'kalbas-
farado, ,ĉar kiam oni purigis ili disikis. Ili estis tro
rnalfortaj. Poste, imi agis ,male: mi ne 'plu donis salon,
kaj la bestoj atingis altan •ĝon kaj sanikis. Pro tio, ami
rekomendas al ĉiu ekonomo ne doni ' ,multan salon al
bestoj.

El .miaj infanjaroj mi 'bone memoras, ke terpomoj ofte
ne estis salitaj, same ĉiuj mankajoj faritaj el lakto. Ho-
diaŭ oni donas duoblan kvanton de salo kaj tamen
opinias la niankajon nesufiĉe sallita.

Por eviti imalutillon, Inankante viandon, oni 'mankas
'ĝin 'kun legomoj. Kutime, pliigante la malutilon de la
viando, oni sernas ankoraŭ salon sur ĝin . Ankaŭ buter-
pano kaj ovoj estas mankeblaj sen salo. Pastro Kneipp
diras: estu saĝaj kaj ne ,prenu tro da salo! Salo, same
p:pro ,kaj aliaj spicajoj, estas nuraj ekscitiloj. Ili varm-
igas, varmegigas, ekscitas; alian utilan ili ne havas.

Tradukis Mathill, Dammbacher. Ellwangen aiJagst.

Krizaj Epokoj.

La mondo 'brulas. Epokoj, pri kiuj oni legas en histo-
riaj libroj, ripetikas. Kiel dum la unua duono de la dek-
sepa jarcento, daŭras 'militado en 'ĉiuj regionoj sub de-
vizoj, kiuj kaŝas la verajn celojn, ,kun senĉese lankikanta
konstelacio de la militantoj, kun Ciama minaco al ĉiu ho-
nesta laboro kaj fervora agado en etikaj movadoj.

Por personoj, kiuj kapablas kaj 'emas filkapti en •kirl-
miksita akvo, tiaj periodoj estas •onvenaj. Oni povas
fariki riĉa sen laboro, sen scio, sen karaktero; oni povas
fariĝi fama sen meritoj; oni povas falsi la historiajn
okazajojn kaj subprerni !ĉiujn voĉojn pri la vero.

Personoj, kiuj ne havas tiajn ambieiojn, suferas sub
tiaj kondiĉoj, Ĉu ili estas ero de la blinda amaso, ĉu ili
apartenas al tiuj malmultaj, kiuj estas imunaj 'kontraŭ in-
flo de aĉetita aŭ Iperfortita gazetaro, aii ĉu ili laboras en
grupoj celantaj plialtigan de la socia kaj etika divelo de
la homaro.

Ilin konsolos en tia periodo la konscio, ke ,malgraŭ
ĉiuj okazajoj ne ipereos nevidebla, sed -ekzistanta ko-
,muneco inter hatnaranoj ĉlulandaj celantaj al unue.co,
konservantaj al venontaj •eneracioj la trezorojn de homa
sr.Jlidareco.

Eble 'multaj el tiu grandega anaro nun komprenas, ke
'estas necese, subrneti individuajn preferajojn al la

Du armeoj, kiuj batalas unu 'kontraŭ la alia, estas en-
vere nur u n u armeo, kiu sin mem mortigas.

Henri Barbusse.
Por ke la vero eliru •riumfante el ia batalo 'kontraŭ la

fortaj, ĝi mem antaŭe devas fariĝi (orto. 	 Schiller.

Du ,malainikojn havas la 'publika vivo. Ambaŭ ,devas
esti venkataj, 'por ke la publika vivo inde organiziku:
manko de Iklareco pri la publikaj celoj (kies fonto estas
eraro) kaj manko de volo servi al tiuj ĉi celoj (kies fonto
estas egoisnio). Leonard Nelson (citita .laŭ ISK).

Etiko sen -scienco neniam ĉesis vivadi. Scienco sen
etiko estals marta! 	 • • Pascal.
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granda neceso cic senantaŭjuka, senindulga, klara ipens-
ado. Ankaŭ 'Citi vegetarano 'devas kribri siajn ideojn kaj
koncentri sian celadon al da Ienerala, ĉefa, efika ;kerno
de la movado, tiu kerno, kiu funde estas la kerno ankaŭ
de da ,esperantornovado kaj de multaj 'progresemaj mov-
adaj, (kiuj ne bezonas esti citataj tie.

Tiu koncentrado estis de ila kontetico la tasko de mia
organizo .kaj de nia modesta bulteno. La tasko ,devas
esti pleiminata nun sub speciale trrialfacilaj kondiĉoj. Pro
tio la redaktado transiros en aliajn manojn, kiuj  — same
kiel la .kistionaj — bezonos la inoralan kaj financan
apogon de Kiuj ideaj parencoj. Bonvoilu do la legaintij de
nia bulteno resti fidelaj al nia entrepreno, 'C'erpatite el ĝi
Itiraligon 'por la •lteno en nigraj 'epokoj kaj Idonante al
ĝi la necesan bazon por la ekzisto.

Forte ni .staru, fratoj amataj,
por nia sankta afero.
Ni bataladti, .ktme tenataj
per unu 'bela espero! (Zamenhof.)

Nia 25-a Universala Kcngreso de Esperanto
cn Kolonjo, 29. 7.-5. 8. 1933.

Detalojn pri la !kongreso la samideanoj trovas cn •itij
Esperanto-gazetoj. Adreso de la 'Loka Kongresa Komi-
tato: Trajanstr. 25, Kolonjo, Germanujo.

Vegetaraj maillejoj: „QuiSisana - Neumarkt la, „Ve-
ga" Beethovenstra(le 19 kCe la operdomo), „Aryana",
Holtenzollernring 51, I.

inter ia fakkunsidoj jam .anoncitaj estas notindaj:
yersala Pacifista Ligo (ararlonto Einar Dabl, Ritclints-
gatan 6, Uddevalla, Svedujo), Unuiko de Esperantistaj
Virinoj '(IIlise Jacobs, Mathildenstr. 9, Flensburg, Ger-
inanujo).

(iu, kiu havas tempon 'kaj la necesajn monrimedojn,
Ceestu Ia Ciujaran feston de esperantista internacia frat-
eco.

Vegetaraj eldonajoj en Esperanto.

En X1111/2 aperis listo de da vegetara 'literaturo, kiu
ekzistas ,en Esperanto, laŭ scio de la redaktanto. Pro
demandoj ricevita] lui ripetas ilin ĉi tie 'kune kun inter-
tempe aperintaj novaĵoj:

La hejmo de la metiisto, sur pako 108 de la Funda-
menta Krestornatio de Esperanto.

Kio estas vegetarismo? Sur ,pako 187 dc la sama
libro.

Nia Ciutaga pano kaj kia influo sur la vivon dc la
homoj. Koinpillita W. Wilson Trainer, eldonita de li
mem, adr. 329 Langside Road, Glasgovo, Skotlando.

Pri la elektra aktiveco de nia korpo, de vegetarano
D-ro Winsch (ne pri vegetarismo.), Mono de
Ellersiek, 'Berlina 1918.

Pri Varmokulturo (Per Varinc> Sane), sama aŭtoro,
eldointa 1913, havelta .ĉe Friedrich Ellersiek, 'Berlino SW
61, Wiilmsstr. 5.

Grava popIlhigiena kaj socia demando, de Hugo Sa-
lokatinel, Finlando. Havebla iĉe Ellersie'k. Pri alkdholo.

La Solvo de Vivproblemo, de Anders Ros.enberg,
kara, Svedujo, liavebla Ce

Eldonajoj de la Amerika Esperanto-Instiituto, King
Street 124, urbo Madison, ŝtato Wisconshi, Usono:

Problemoj de la Vivo, de 'Krii:Art=1'rd, sin 0.50.
De Viandmankado al senvenena dolĉfrukta dieto, de

Gŭnter Walter IŠarnert, sfr. 0,50.
La Nut•ado de Homo, de .Karil Prõding, sfr. 2,50.

El multai landoj.

Franeujo. La semajna revuo „Naturisme" rakontas
en sia numero 2.36 pri kia unua natuirlista lernejo starigita
sur la Orienta Insulo Ole dit Levant), en la natorista iko-
doni°. La infanoj estas instruataj, se ne 'pluvas ; en 'la li-
bera aero, nudaj. La fino de la ferioj estas por iibi gojo:
Car iFi amas sian lernejon kaj la instruon lait libera me-
Iodo.

Niia samideano Henri Faure, La Meynardie,
(Lot), eldonadas efikan builtenon ,,Le Contre-Poison" (La
vero kontraŭ veneno), precipe kontraŭ la milito kaj mi-
tlitarismo.

Alistruje. La Ligo de Sodiailistaj Vivrefornitiloj en
novembro 1932 arankis 'ekspozioion en la ekoopera vend-
ejo Stafa en Vieno sub devizo „Saneca Vivkonduto", ?kiu
'montris en tri ĉambroj „kostan nutrajon" (vegetaran),
-Iti-venenojn" (alkoholon kaj tabakon) kaj „verajn viv-
kojojn". Oni aranlis ankaŭ pardladojn. Dum la du-
semajna 'daŭro de Ia ekspozicio proksinitnne &buil 'per-
sonoj vizitis ĝin. — La nova adreso de la naturkuraca
societo estas: Naturbeilverein When, Vieno VII, Linden-
gasse 38.

Sovetunio. Laŭ artilkcilo de J.Diamov en Dortmunder
Generalanzeiger de la 11.2.33, Germantijo, oni volas en
Sovjetunio revoluciigi la mitradon per tio, ;ke oni ne
buiCas la bestojn, sed periode deprenas de la sangon,
por fabriki el ĝi nutraĵojn! Oni tiamaniere pli bone eks-
pluatas ?la bestojn: ,ĉar bone nutrita bruto aŭ ĉevalo, Ipez-
anta proks. 500 kg, •donas dum dek jaroj Ciujare proksi-
mume 185 ikg da sango kun proks. 37 kg da albti-
mem) Citijare. Tiun sangon oni miksos en •konservaĵojn.

Locarno-Monti
Vegetara Pensiono NEUGEBOREN. Sunal kai akvaj
banoj. Granda parko, senpolva, satŭga aero, libertempaj

kursoj. Postulu prospektojn. Oni parolas Esperante.

Vegetara Manlejo en Zuritio
(Svisujo), posedanto E. Hi1Ll, SihIstr. 26-28. Tre reko-
mendinda vegetara mankejo kun propra kukfarejo. Sen-

alkoholaj

Vegetara Hotelo ..Pontona"
en Ii a g o (Ncderlando), Molenstr. 5.3, estas modela gast-
ejo kaj devus esti vizitata dc ĉiu satnideano trapasanta
Hagon. Varma kaj malvarma akvo en ĉiuj earnbroj.

Modela pureco.

Itala Riviero,
Vegetara Pensiono Helios en Rapall o, en plej bela
suda situo kun rigardo al la maro. Gardeno. Agrabla
internacia hejmo. Tage 30-40 liroj. Fluanta akvo kaj

centra hejtado. Postulu prospekton.
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.marmeladon, panon, kakaon, farunon ktp. aŭ oni donos
iri koncentritc por ;kuracado. La fakuloj intencas aranti

specialajn bestkoioniojn, kie oni organizos grandskale la
sensangigon. Eble samideanoj en Sovjetunio povos diri
'al ni, ĉiu tiuj informoj estas veraj. Espereble, ne!

ediosfolvakujo. Pfernysil Pitter, Prago X --- Karlin,
Celakavskĉho 7, idiissendas interesan 'broŝuron pri la. Jun-
tilarhejtho (laŭ Jahano Milicz), kiu savas la gejun-
niajn de la grandurbaj dankeroj. La „Miliĉa I. trov-
las en Prago-2iikov.

Italujo. La irninistro Acerbo malperrnesis la kaptadon
kaj ĉasadon al birdoj sur la insulo Kapri.

Germanujo. Sameelano Erich 'Lliwe gvidas ien Lipsio
Esperanto-kursojn por vegetaranoj. — La 10  3 33 mortis
Manfred Kyber, veigetarano, tre konata verkisto. Per
siaj libroj pri bestoj kaj per siaj efikaj eldonajoj 	 tre
efiko helpis por la 'evoluo cul 'efikaj celoj. En sia lasta
libro „Pri nova homaro" 	 diras: „La nuna katastrofo
estas katastrofo de la homaro, ĉar la homoj ne plu estas
homoj." — En Heidelberg Ia kerniisto Kaspar Schmitt
sukcesis p Toll kti 'panon el ,sencdeigitaj kotonsemoj. L a
diro ia pano enhavas da albumeno 50%, nutrosaloj 7,5%,
fosforacidoj 3,3%, krome Vitatninojn. — I.a 28. 11.1932
mortis prof. Mueli, batalinto ikontraii vakcinado kaj vivi-
sekcado, tre fama sciencisto. — La plej !maljuna vivanta
Persono en C;ermanujo, Fritz Sadowski, naskita 1825
.eti Orlaii, Distrikto Neidenburg, ()r. Prus., estas vege-
itarano. Li ankoraŭ marŝas piedo 25 kyr'. — D-ro
Furtwlingler, orkestrestro ide la Berlina Filharmonio.
estas de du jaroj vegetarano.

Argentino. Atentu la adreson de nia nova sekretario.
Al sarnideano Garcia ni diru ,dankon !pro diaj estimindaj
servoj. Li retirikis el tiu ĉi servo pro manko de tempo.
La adreso de la Argentina Naturista Asocio estas: Pi-
chinctia 64, Buenos Aires. (monata revuo „Mitcrobia"
reda'ktata de Franoisco Gutiĉrrez, Ciliarlone 1519, Buenos
Aires, tuŝas ĉiam 'ĉiujn flankojn de 'la vegetarismo.

Grandbritujo. La fama inventinto de stenografa siste-
mo, Sir Isaac Pitman •1813-1897) estis fervora vegetar-
ano, jaan de 18.37. Li estis ano de la Veg. Soc. 'kaj skribis
..en 1875 al lia sekretario: „Jen unu argurnento, kiu eble
'povus pli ofte esti uzata: la voko etika konscienco,
'ke oni ne faru pere de alia 'persono tion, 'kion oni mem ne
farus. Mi neniel hezitus 'purigi miajn proprajn :ŝuojn,
gertpolvigi mian skribtalblon aŭ bakti cla ioficejon. Kontrali
tiaj kaj oentoj da aliaj ĉiutagad faroj per la manoj mia
sento ne protestas. Sed mi ne estas 'kapabla mortbati
bovon, anortigi kafon kaj speciale S'afidon, scnhatitig.i 2111-
gikin air morttordi ikortbirdon. Pro tio, ke miaj 'Plej 'bonaj
sentoj ribele mailheipa-s min fari tiujn agojn, mi rifuzas,
uzi alian personon por tiu servo, kiu ofendus kiajn sent-
ojn. Eĉ se alia rnotivo ne ekzistus, tiu ĉi sufiĉus, por
gvidi mian konduton rilate ail dieto." — La 27. 12. 32
mortis la konata ipioniro de la ikontraiivivisekca prop-a-
gando, D-ro Walter Robert Hadwen, naskita 1854. 1/.!
1878 li estis vegetarano.

Finlando. De 19.32 'aperis Vegetaarinen Aikakausilehti
(Veg. Revuo), Hdlsinko, la iorgano de nova vegetara so-
cieto. Nun ki estas kunigita, sub titolo „Terveys" (Sana)
kun la malnova tiu-ĉi-noma ?revuo, sub redakto de Laiiri
Karila. S-itio Anna Kurilino, la konata vegetara pioinir-
leo en Finlando, nun fondis ripozejon „Onnerilinna"
(Kastelo de 11' Feliĉo) apud la urbo Viborg, adr. Onnen-
'Unua, Rlittijãrvi apud Viborg,

Estonujo. La vegetara Imovado havas sian centron
en la Tartua Vegetara Societo '(adr. s-ro J. Kompus, Vltrit
39, 'fartu), kiu en la lastaj du jaroj vigle laboradis per
propagandaj paroladoj, interalie de D-ro Andova, f-ino
A. Greger kaj samideano Pamporov el !Bulgarujo.

Danujo. Antaŭ ndlonge okazis konkurskurado inter
viiandmankanto (nomata Bifsteko) kaj vegetarano <nom-
ata Banano) laillarke tra Jutilando. La venkinto, la Ba-
nano, bezonis 9 horojn kaj 42 minutojn 'por la 85 km
longa 'distanco.

Usono. Rabeno Harry S. sLewis parolis pri „La etika
kaj religia aspekto i'de vegetorismo", dirante, Ie viando
kiel nutraĵo estas postlasajo el da tempo, en kiu la Homo
'konstruis siajn unuajn aranalojn kaj ilojn, elm.etis malfort-
ajn infanojn al :morto sur la montetoj, mortigis la gemal-
junulojn kaj opiniis, ke ĉiuj tiuj faroj estas naturaj viv-
agoj. Kvankam la vegetarismo utilis ad ilia sano, Ia ra-
beno diris, ke por ili da ĉefa punkto estas la efika kaj
religia rnotivo. Laŭ la instruoj de da evolua scienco Ra-
beno Lewiis opiniis la fruktinatiltadon la plej trafa dieto
por ia homa gento. — Margaret G. Cousins, kitt fondis
la Novjorkan Vegetaran Societon, estas rnaliliberigita de
la Hindujaj aŭtoritatoj. La :societo peticias :por ŝia li-
bcri:go.

Hispanujo. Kreskas en Hispanujo mem la kantrati-
staro 'kontrail la barbara kutimo de bovbataloj. La etika
ligo de s-ro Knoest, Hago, Nederland°, Ant.Dnyckstr. 10,
dissendas deklaron por subskribo, en kiu la subskribantoj
diras, ke ili 111'0 iros por plezuro al Hispanujo, antali ol
Flispanujo tute for•gos la bovbatalojn.

Svedujo. La redaktanto de Vegetarano havis la Iple-
zuron, saluti 'en Stokholinto la pioniron svcda Iaj
•utSkandinava ,movado, red. Saxon, kiu 'kvankam ne plu
juna, ĉiam estas vigla, junfrela, l'aboreana. •La vegetara
gastejo en Drottninggatan 49 •estas bonega.

Vegetaraj Mankejoj.

Bremen (Germ.): MolkenstraBe 64-65, I. (tre bona).
Halle a. S. (Geriii.): Vegetara Mankejo

Scinneerstr. 5, I., .proksime je la foirPlaco. Tre bona.
Ateno (Grelkujo): Vegetara manĝejo „Olympia", Placo

de la Konkordo.
Undono (Anglujo): Spenser-House Hotel, Palace

Gate, Kensington W. 8. Nilre vegetara.

Vegetara] kaj parenceelaj eldonajoj.

Macrobia (longvivado), naturista revuo eIdonata de
Francisco Guti&rez, Charlone 1519, Buenos Aires, Ar-
gentin°. Hispanlingva, 1 -numero 10 centavojn. La Ar-
gentina Naturista Asocio, en strato Pichincha 64, Buenos
Aires, idonas senpagajn instruojn, ĉlujalide de la 18-a kis
la 21-a, pri nutro.scienco, fiziologio, anatomio k.s.

Wegweiser fiir Lebensreformer (gvidlibreito por viv-
reformuil0, eidono 1933, havebla ĉe Christian G. Ober-
reich, Haimburgo 36, K.-Willielimstr. 79/85, Germ.
formato, gmk. 0,30. Utila informil° pri ve:getaraj

kuracejoj, vendejoj ktp.
Die Fanfare, Organo por moderna rtutmonda agatP,

eldonanto r)-ro Otto F. Goiltz, Reichenberg (Liberec),
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Cefiosl., Gablonzer Str. 22. Germanlingva. Nia samide-
ano Heinrich Michalek, Niederhainischen 138 apud Rei-
chenberg, kunlaboras en tiu ĉi :pro ,gresema gazeto, kiu
propagandas ankaŭ Esperanton.

Fleischlos ist nicht teuer (Senvianda nutraĵo nemult-
kosta), 76-paka germanlingva vegetara receptaro de ,Ma-
rianne Pleischhack, Lipsio-Mariental, Frauholleweg 11,
Gerrn. 350 receptoj. Antaŭparolo de D-ro imed. Nik.
Mŭller, prezo broŝ. gmk. 1.35, ibind. 1,80. Kun valoraj
praktikaj nutrosciencaj klarigoj.

Wege und Grundiragen fŭr Siedler und Siedlung
(Vojoj kaj elementaj konsiloj .por kolordistoj), de D-ro
Inc. F. Fkirke, ,eldonita de Ewald Kiinnetnann, eldoneja
„Bebauet die Erde", Oberellen bei Eisenacb. 40-paka.
prezo gmk. 0,30. La aŭtoro estas vegetarano kaj de pli
ol dek jaroj 'koloniisto. La eldonejo publikigas ankaŭ
aliajn savi -li-okajn broŝurojn kaj gazeton.

Christmas Dishes (Julfestaj Mankoj) por vegetaranoj.
de D-ro Josiali Oldfield, broŝureto 15-paka, prezo 1 p.
Haveblla ĉe The Fruitarian Society, Doddington, Sitting-
bourne, Kent. Anglujo.

Vegetarismul (La vegetarismo), organo por la dis-
vastigo de la vegetarismo kaj fruktmankado. Monata.
Jarabono 60 leoj. Red. Camil Perlmann kaj I. Ionescu-
CapatÍina, adr. Str. Dr. Istrate 10, Bukareŝto 5, Rurnan-
ujo. Saluton al tiu nova kunbatalanto, en kiu ni trovas
artikolojn, kiuj montras la vegetari.smonIĉiuflanke! Kelk-
aj artikoloj estas prenitaj el nia bulteno, kaj kunlaborado
de esperantistoj estas dezirata. Oni sendu tekstojn, kiuj
ne ampleksas pli ol 2 tekstpakojn. La redaktanto
Ionescu-Capatâna diras, ke ã'iu vera pacifisto devus, pro
respekto al la vivo sen diferenco de la ,'peco, esti ankaŭ
vegetarano.

Esperantaj eldonajoj.

Tutmondo Esperanta, monata revuo amuza kaj sciiga,
eld. Friedrich Schloe, Karlsrulte a. Rli., Dammerstockstr.
15, Germ. Jarabono ,sfr. 2.— .

Argentina Esperantisto, Strato Pellegrirn 238, Bw-enos
Aires, enhavas en sia decembra numero bonegan arti-
kolon ,.Ni savu nin!" de nia ligano A. Barrot.

Liberecana Socio, de Georgo Bastien (bastjan), ei-
donita de SellilaCiCea Asocio Tutmonda, 2.3 Rue Boye.r.
Parizo 20, prezo gTnk. 0,60. 54 pakoj, 11X17 cm.

Beinsa Dun6, „La -mondo de la grandaj animoj", 32-
paka 'broŝuro. tradukita de P. G. Pamporov, havebla ĉe
la redaktejo de gazeto iitno Zarno (grajnero), poŝtkesto
271, Suko, Bulg.

La Suda Stelo, poŝtfako 44, Slavonski Brod, Jugo-
slavujo. Organo de la Esperanto-movado en Jugosl.
Jarabono 5 sfr.

Teorio de Socia Vivo, de Okamoto-Rikiĉi, Tc,rnioka-
mura, Suntoo-gun. Sizuoka-ken, Japanujo.

Sveda Laborista Esperantisto; Upplandsgatan 1, Stok-
redaktanto John Johansson, jarabono Skr. 2,50.

Juna Esperantisto, red. Emil Mayer, Lele.wela 9 m. 2,
Krakovo, Polujo. Jarabono sfr. 2,50. Organo de Tut-
monda Esperanto-Junttlara Asocio.

Kontraŭ Ia i-egantaj perceptoj pri krimo kaj puno, de
D-rino Klara Mejer-Vintnatt, tradukita el la nederlancla
lingvo de „Nikune", eldmita Komitato por Agado
kontraŭ la regantaj perceptoj pri krimo kaj puno, Olym-

piaweg 56, Amsterdam-Zuld, Nederl., sekretario H. Phi-
lips. Prezo 10 ekz. nfl. 0,50. Vere :leginda broŝuro pri
necesa reformo.

Esperanto -Sveda Vortaro, de akademiatto Paul Nylën,
eldonis Eldona Societo Esperanto s. ,p. r., Fack 698, Stok-
holm°. La nestoro de la sveda Esp.-movado iliveris al
siaj samlandanoj per tiu vortaro bonegan helpilort.
Prezo skr. 3,75. Baldaŭ sekvos simila eldono Sved—Es-
peranta, kompilata de Sant ,Owen Jansson.

Wkirterbuch Esperanto—Deutsch, Deutsch—Esper-
anto, de I)-ro Entil Pfeffer, eldonis Tagbiatt-Bibliothek,
Vieno I, Anstrujo, prezo gink. 0,30 kaj gmk. 1,20, respek-
tive. En mallonga formo, je tre analalta prezo, tiuj vort-
aroi donas 'ĉion necesan.

Frateco, monata gazeto por frateca vivo, eidonata de
Atanas Nikolov, poŝtkesto 6, Burgas, Bulgarujo. Nur en
Esp. Jarabono 1 svisa franko.

Internacia Iniormolicejo por Versereantoj, Antonie
Duyckstraat 10, Hago, Nederl.

La Mondo, organo de la Sanhaja Esperantista Ligo,
adr. poŝtkesto 274, Sanhajo, Cinujo. Jarabono 5 respond-
kuponoj.

Gvidile tra la Esperanto -Movado, de G. P. 13ruin, el-
donis Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), Parizo 20,
Rue Boyer 23, Francujo, 48-paka :broŝuro, format• 12,5X
18,5 cm, prezo fir. 4.— aŭ nfl. 0,40. Administrejo Lipsio
O. 27, Colmstr. 1, Germ.

Politika Sociala Revuo, trimonata esp. revuo, jarabyno
ffr. 40.—, administrejo: Librejo Fëlix Alcan, Boulevard
Saint-Germain 108, Parizo 6, Francujo. Tre bona, am-
pleksa (80-paka) revuo, vera pliriĉigo de nia revuaro.
Bedaŭrinde enŝovikis kelkaj lingvaj kaj presaj eraroj.
Estas ankaŭ dezirinde, trovi klarigon pri nekutimaj for-
moj (sociala anstataŭ socia, ekonomika anstataŭ teko-
nornia; :por la franca tIconarnie ni havas ja la vorton
ŝparo).

Fremdvortoj en Esperanto, de Paul Neergaard, Ko-
petthago, ,eldonejo SAT, Parizo. Interesa studajo. Be-
daŭrinde la antoro uzas la absoltrte rifuzindan formon
(kontraŭ la strukturo de nia lingvo!) „aliel" anstataŭ
„alie".

Bilanco de la
Internacia Vegetara Ligo Esperantista (V. E. L.)

je la 31.12.1932.

	

Sumoj ,en germanaj markoj. 	 Suldo Havo
Saldo laŭ „Vegetarano" XV/1 	 .	 66.87
Kotizoj, donacoj 1932 (557.78) 	. 	486.01
preskostoj por la bulteno (477.47) 	 391,30
afranko ,por la bulteno (124.00) . 	 76.58
keneralaj spezoj (10.09)	 •	 •	 10.58
saldo (malhavo aŭ .deficito) . 	 59.32

545..33 545..33

Efektivaj kantoj:
Suldo al la kasisto	 . • • 	.
ŝuldoj al landaj sekretarioj .
havoj t'e landaj sekretarioj kaj
saldo (malhavo), kiel ĉi-supre,

101.57	 101.57
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La parenteze cititaj sumoj estas tiuj de la antaŭaj
jaroj. Komparante, oni vidas, ke ni eniris la jaron kun
deficito de grn'k. 66.87 kaj etiris kun deficito de gmk.
59.32. Tio 'estis ebla per la •urdando de la du lastaj nu-
meroj de la bulteno en unu 'solan. Kiel oni vidas, 'ko-
tizoj malkreskis forte pro Ia krizo. La bitlanc•o, same kiel
en la antaŭaj jaroj, jam enhavas tiujn kotizojn por 1933,
kiuj estas senditaj antaŭ ra 31.12.32.

Mi 'koro dankas ĉiujn .kunlaborintojn, kotiziotojii *kaj
donacintojn pro la kornprenemo, kiun montris pri la fi-
nancaj demandoj. La ligo nun ,eniras la 25-an jaran de
sia ekzisto, kaj mi esperas, ke ;ĝi kaj kia organo, nia bul-
teno, povos pluckzisti. Bonvolu do laileble baldaŭ repagi
la .kotizojri por la nova jaro kaj, se eble, trovi novajn
amikojn, kiuj helpos min. .

Pro la bona ordo .rui konstatas, ke la .supre prez•nt-
itaj ciferoj absolute akordikas kun la 'kontlibroj de nia
ligo. Oskar Bŭnemann, kasisto.

Kvitancoj.
Daŭrigo de la kvitancoj en „Vegetarano" XV/3-4, paĝo 34:

Etzo]d 4.—, Helmi Dresden, Hilda Dresen, Vimson,
ĉiu 3.—, Jacobs, RiSS0111, Glaser, Butkus, Kibat, Funkcii,
Storch, Fink Walter), Helfers, Kermann, Sack, Scherni-

Christaller, Knopf, ĉiu 3.—, Szabuniewicz 6.—, Ge-
Bŭnemann 4.50, Mai 6.—, fratinoj Bartliolomew 10/-,
Deanc, Smith, Farrand, iĉiu ŝil. 4/-, Gueritte ŝil. 5/-, Os-
monid ŝi1. 416, Yelland fir. 40.—, .Grupo Esper. Natur. ffr.
30.—, Royer ffr. 20.—, Neuk.ornm fir. 20.—, Bruk:.is sir.
4.10, Snirdek sfr.4.—, Hallgren skr. 4.—, Pamporov 0.70,
Fermindez pes. arg. 2.—, Beatu•imt yil. 4/-, 41-,
Young ŝil. 51-, Illuett ŝil. 1()1-, Ge-Roskes nfl. 4.—, Prins,
v. Sijii, Ge-Isbrŭcker, Pothofli, Aalders, de Vries, Lis-
sauer, Scher•erhorn, Goedlieer, Harder, ĉiu nfl. 2.—,
Dalichau 3.75, Pugmire 4/-.

Al :ĉiuj !pagintoj koran dankon! Mi jam ofte ripetis, ke
nia .entrepreno ne estas komerco kaj ke la bultenon oni
ne devas konsideri kiel varon liveratan kontraŭ pago,
sed kiel lignon inter samcelarioj, kiuj ĝin subtenas finance
kaj idee per komuna penado. Mi esperas, ke nun la 'bril-
teno transiros en aliajn, pli !taŭgajn manojn kaj ke tiam
ĉiuj amikoj same kiel !ĝis nun apogos kin idee kaj !mone.
La adresoj !por la pagoj restos la samaj. Multaj kotizoj
por 1933 ankoraŭ mankas. Ne prokrastu plu la pagon,
por ne senkurakigi tiun, kiu prenas la laboron sur sin. Ne
estas juste, tke biu, kiu jam oferas tempon kaj energion,
havu ankaŭ monajn riskojn kaj ieĉ perdojn.

ens nun la eldonanto ĉiam pagis el sia polo la •ldon-
kostojn, atendante, ke iom post iom, per la kotizoj, la
mono Tevenos al li. Tio ne estas sana sistemo, kaj .per
pli akurata kotizado la anoj devus sanigi nian sistemon
kaj eviti al la nova eldononto tiajn financajn ,problernojn.
La ĉiujare publikigitaj bi•ancoj ja !montris, por kiaj sumoj
la eldonanto ,daŭre estis kreditoro de nia organizo. An-
kaŭ la kostoj de tiu Zi numero ankoraŭ ne estas kovrita
per pagitaj 'kotizoj. Sendube la legantoj komprenos, ke

ni devas adapti la arnplekSon de la bultenu al Ia cirkon-
stancoj.

Samcelan kaj samideanan saluton al ĉiuj gearnikoj!
La kasisto: U. 13.

Resportdcj, infornietoj, petoj kaj deziroj,

Unuiĝo Tutmonda de Esperantistaj Virinoj (UTEV).
petas, ke aliku al ki ĉiuj •esperantistinoj, kiuj volas kun-
labori por justeco, amo kaj paco. Cienerala centro:
S-inc. Nora Koznia, Andrässy-ŭt 5, Budapeŝto VI, Hun-
garujo. Por Germanujo: f-ino Elise Jacobs, Hensburgo,
Mathildenstr. 9. Por Franeujo: s-ino M. Boret, QUdi
l3crnard, Lyon.

Represo kaj Traduko •el nia bulteno estas :permesata,.
eĉ dezirata kondiĉe, ke !la „Veg•tarano" estu citata kiel
fonto.

Malnovajn numerojn de la „Vegetarano" ni ne plu
posedas. kaj estas senutile peti ilin.

Vegetarismo kaj racia nutrado: Al tiu artikolo (cn
N-roj XIV/3 :kaj XV/3-4) aŭstraj samcelanoj respondas:
„Oni ankaŭ povas ricevi 100%-an farunon, kiu ne estas.
malfacile .digestebl, se oni senŝeligas la grajnon laŭ la
Steinmetz-metodo malseke. Tiamaniere oni facile for-
igas nedigesteblan celdozan ŝelon. ne detruante la
grajnon mem".

Nia ekonomia sistemo: Prof. Lenz scEgas, ke la frazoj
sub tiu ĉi titolo eitiitaj .en „XV/3-4" staris nur en la unua
•ldono de lia verko, ne en la sekvantaj.

Per akcidento mortis en decembro 1932 nia amiko
Herbert Lane, kiu kune kun sia edzino (Hilda Lane,
„Bela Monto", Wrotham Hill, K,211t, Anglujo) jam de
multaj jaroj vigle laboradis en nia movatio. Kia sorto-
bato por lia edzino! Kia ,perdo IN• ni ĉiuj! En la jaro.
1917 li suferis en malliberejo pro militriluzo.

Mortis la 7.3.1933, 76-jara, s-ro John Mabon Warden,.
unu el la plej •multjaraj abonantoj de nia bulteno, tre
grava pioniro de Esperanto, homo kun modela karaktero,
noblaj ideoj, afablega sinteno.

Internacia Esperantokursc-, 21.6.-1.7.33, en la Es-
peran.to-Donio, Ariihe.mo, Nederland°, speciale por poŝt-
istoj. Petu informojn de la Internacia Cseb-Instituto,.
Oostditiniaan 32, Hago, Nederlando (.poŝtkonto Hago
162626).

Kongreso kontraŭ- Milito. De la 3-a ĝis la 5-a de junia
okazos en Antverpeno, adreso De Kayserlei 13, Belgujo,
kongreso de la Internacia Socialista Kontrailmilita Ligo.

Rekemendinda libro en dana lingvo: Martin Andersen
Nexd, „Midt i en Jaerntid" <Dum fera epoko). Nex6 estas .

ne nur vera poeto, sed li mem staras kiel batalanto .en kla
publika vivo. Li batalas fervore por socialismo kaj paco.

La nova tempo, konversacio verkita de Walter
Etzold, ne povas ankoraŭ aperi en tiu ĉi numero de Ve-
getarano.

Estas absolute neeble al la redaktanto, 'doni individu-
an respondon al ĉiu letero aŭ poŝtkarto ricevita.

Ne sen du al la redaktanto recenzotajojn, kiuj ne
rilatas al nia speciala afero (vegetarismo kaj parencajoj).

Gra ,,f Frua ricevo de la holizo estas grava helpo por ni. Sc vi scius lion,_anItail
v Ul • vi jam estus pagmla. Tial: pagu tuj almenaŭ VI, kiu nun povas arangi tion!

PRESO ,, EROLDO DE E.,EPIANTO.
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